
 

 

 

 

 
 

 

 

 

A N U N Ț 

 

 

Prin prezenta va aducem la cunoștința ca in conformitate cu prevederile art.466 si art.618 din 

Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ precum și a Titlului III, Capitolul 

IV, Secțiunea a 2 a din Hotărârea Guvernului nr.611/2008, cu modificările si completările ulterioare, 

Primăria ORAȘULUI IANCA, Județul Brăila organizează CONCURS pentru Ocuparea funcțiilor publice 

vacante de execuție, Auditor clasa I, grad asistent și Auditor clasa I, grad principal in cadrul 

Compartimentului Audit;  

Condiții de ocupare a două funcții publice: 

A. Condiții generale: candidații trebuie sa îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

B. Condifii specifice:  

➢ conditiile minime de studii sunt:  

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în Științe Economice 

- perfecționare/specializare in domeniul auditului public intern dovedite pe baza unor documente 

care sa ateste deținerea competentelor respective; 

- competente in domeniul tehnologiei informației, nivel mediu, dovedite pe baza unor documente 

care sa ateste deținerea competentelor respective, emise in condițiile legii, potrivit standardului 

sau nivelului solicitat;  

➢ Condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiilor 

publice de execuţie se stabilesc astfel: 

- un an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor 

publice de execuţie de grad profesional asistent și  

- cinci ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor 

publice de execuţie de grad profesional principal 

Concursul se va organiza la sediul Primăria orașului Ianca, județul Brăila,  și va consta in trei 

probe succesive: 

- selecția dosarelor  care se va face in maxim 5 zile lucrătoare de la data la care încetează 

primirea dosarele 

- proba scrisa  27 aprilie ora 10:00  

- Interviul, care se va desfășura în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii 

probei scrise 

                    Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 

 www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com,  

Operator de date cu caracter personal nr.3345 

 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL   BRĂILA 

 PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 

 

mailto:primaria.ianca@yahoo.com


Publicitatea concursului se va asigura începând cu data de 25 martie 2020 pe site-ul primărie 

www.primaria-ianca.ro si pe si site-ul  Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 

http://www.anfp.gov.ro/  

Dosarul de concurs se depune de către candidați la sediul primăriei Ianca din Calea Brăilei, 

nr.27 – oraș Ianca – județ Brăila în perioada 25 martie–13 aprilie 2020  și trebuie sa conțină in mod 

obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificata și completata de H.G. 

1173/2008: 

Bibliografia stabilita pentru examen este următoarea; 

1. O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea VI, Partea VII; 

2. O.G. nr. 137/2000, **republicata**, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare* *; 

3. Constituția României, republicata; 

4. H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale 

serviciilor publice de asistenta sociala și a structurii orientative de personal; 

5. Legea nr. 672/2002, privind auditul public intern, republicata, cu modificările și completările 

ulterioare; 

6. H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit 

public intern, cu modificările și completările ulterioare; 

7. O.M. F.P. nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern, cu 

modificările și completările ulterioare; 

8. Legea nr. 82/1991 - Legea contabilității - republicata, cu modificările și completările ulterioare; 

9. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica și regimul juridic al acesteia, cu modificările 

și completările ulterioare; 

10. Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicata, cu 

modificările și completările ulterioare; 

11. Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice; 

12. O.M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 

exercitarea controlului financiar preventiv, republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

13. O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

14. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

15. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

16. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

17. O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificările și 

completările ulterioare. In vederea constituirii comisiei de concurs si a comisiei de soluționare a 

contestațiilor, propunem ca membri, următorii funcționari publici: 

http://www.primaria-ianca.ro/
http://www.anfp.gov.ro/

